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   والثالثونسةداسال الدورة —الجمعية العمومية 
  اإلداريةاللجنة 

  ةلث الثاةجدول أعمال الجلس
  )١٤,٣٠ في الساعة ٢٤/٩/٢٠٠٧ االثنين، ألول االطابق، ٣المؤتمرات رقم قاعة (

  الوثائق المرجعية      
        

 WP/25, EX/3  التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية  :١٤البند   -١

   )اإلدارية اللجنة التنفيذية إلى اللجنة أحالتها(  

 WP/203, AD/17  االشتراكات المتأخرة  :٥٢البند   -٢

    في التقريرإلدراجهمشروع نص   —    

 WP/203, AD/17  تعديل النظام المالي  :٥٦البند   -٣

    في التقريرإلدراجهمشروع نص   —    

نظر في تقارير مراجعة حسابات استعراض النفقات، واعتماد الحسابات، وال  :٥٧البند   -٤
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤السنوات المالية 

WP/203, AD/17 

    في التقريرإلدراجهمشروع نص   —    

 WP/203, AD/17  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  :٥٨البند   -٥

    في التقريرإلدراجهمشروع نص   —    

 WP/203, AD/17  ات واالتصاالتتقرير عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلوم  :٥٩البند   -٦
    في التقريرإلدراجهمشروع نص   —    

 ٢٠٠٤تقارير المجلس السنوية إلى الجمعية العمومية عن السنوات   :٧البند   -٧
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و

WP/203, AD/17 

    في التقريرإلدراجهمشروع نص   —    
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  الوثائق المرجعية      
        

 WP/204, AD/18*  الجزء العام من التقرير  -٨
    في التقريراجهإلدرمشروع نص   —    

التأكيد على إجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة اشتراكات الصندوق   :٥٠البند   -٩
العام وتحديد سلفيات صندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي 

  انضمت إلى اتفاقية شيكاغو

*WP/204, AD/18 

   مشروع نص إلدراجه في التقرير  —    

راكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية االشت  :٥١البند   -١٠
  السابقة

*WP/204, AD/18 

   مشروع نص إلدراجه في التقرير  —    

 WP/204, AD/18*  تقرير عن صندوق رأس المال العامل  :٥٤البند   -١١

   مشروع نص إلدراجه في التقرير  —    

 WP/204, AD/18*  توزيع الفائض النقدي  :٥٥البند   -١٢

   مشروع نص إلدراجه في التقرير  —    

 WP/204, AD/18*  قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو إعالن انتهاء سريانها  :٦٠البند   -١٣

   مشروع نص إلدراجه في التقرير  —    

 WP/204, AD/18*  المسائل المالية األخرى المعروضة على نظر اللجنة اإلدارية  :٦١البند   -١٤

   مشروع نص إلدراجه في التقرير  —    

 WP/211, AD/20*  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨أنصبة االشتراكات في الصندوق العام للسنوات   :٥٣البند   -١٥

   مشروع نص إلدراجه في التقرير  —    

   ما يستجد من أعمال  -١٦

  —انتهى  —

                                            
  .قيد االعداد  *


